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ABSTRAK 

  Keadaan emosi positif dapat dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam atau dari luar tubuh. Elemen desain 

merupakan salah satu jenis rangsangan yang dapat mempengaruhi keadaan emosi. Elemen desain warna dan 

bentuk memiliki potensi dalam mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

penggunaan elemen desain warna dan bentuk yang ditampilkan pada perangkat smartphone untuk mengetahui 

warna dan bentuk apa saja yang dapat membangkitkan keadaan emosi positif. Pengujian dilakukan untuk men-

gukur persepsi responden terhadap empat warna yaitu, merah, hijau, biru dan kuning dan karakteristik bentuk 

yaitu bulat (round) dan kaku (angular), menggunakan instrumen SAM Questioner yang kemudian dianalisis 

dengan One-Way Anova. Hasil eksperimen menunjukan bahwa warna merah, hijau, biru dapat membangkitkan 

keadaan emosi positif sedangkan kuning membangkitkan keadaan emosi negatif, dan untuk elemen desain bentuk, 

karakteristik bentuk bulat (round) mampu untuk membangkitkan keadaan emosi positif dan hasil dari kombinasi 

warna biru dan karakteristik bentuk bulat (round) lebih meningkatkan potensi elemen desain bentuk dalam mem-

bangkitkan keadaan emosi positif. 

   

Kata Kunci: emosi, elemen desain, SAM Questioner 

I. PENDAHULUAN 
 

mosi adalah suatu kondisi psikologis dan fisiologis untuk bertindak karena adanya stimulus yang 

diterima oleh indera. Emosi juga dapat dikatakan sebagai  hasil dari suatu penggambaran pikiran 

yang terjadi karena adanya rangsangan emosional yang diterima dari dalam dan bisa juga dari 

luar tubuh[1], [2]. Emosi juga sering dikaitkan sebagai hal yang identik dan berhubungan erat dengan 

perasaan[3]. Secara umum emosi dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu emosi positif : bahagia, ex-

citement, kasih sayang, dan terkejut atau heran (wonder); dan emosi negatif yang terdiri dari marah, 

sedih, takut[4]. 

Peran atau keadaan emosi positif dalam diri seseorang dapat berpengaruh dalam tindakan atau ak-

tifitas yang dilakukan oleh seseorang dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik [5], misalnya dalam 

aktifitas belajar seseorang, keadaan emosi positif sebelum belajar dapat memberikan hasil belajar yang 

lebih baik dalam hal memamahami pelajaran tersebut [6], atau juga dalam hal kesehatan, emosi positif 

di yakini dapat berperan sangat protektif dalam mencegah perkembangan suatu penyakit [7]. 

Keadaan emosi positif dapat dipengaruhi atau dimunculkan oleh adanya rangsangan dari luar, dan 

elemen desain merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keadaan emosi seseorang [8]. Ele-

men desain terdiri dari warna, bentuk, teks, garis, ukuran[9]. Dari elemen-elemen desain tersebut, ele-

men desain warna dan bentuk memiliki potensi dalam mempengaruhi keadaan emosi seseorang[10]. 

Dan  diantara warna dan bentuk, elemen desain warna sebagai elemen desain yang paling memiliki 

potensi lebih besar dalam mempengaruhi emosi seseorang. Warna sering dikaitkan dengan jenis-jenis 

emosi, baik itu emosi positif maupun emosi negatif [11], [12]. Respon emosi positif atau negatif terhadap 

warna tergantung dari bagaimana sensasi yang dirasakan terhadap warna yang di lihat, faktor lain sep-

ertijenis kelamin, usia, budaya bisa mempengaruhi persepsi atau tanggapan dalam menilai suatu 

warna[13], [14],[15]. Seperti elemen desain warna, elemen desain bentuk juga dapat mempengaruhi 

keadaan emosi seseorang. Bentuk dan karakteristik yang dimiliki seperti kebulatan (round), kekakuan 

(angular), kesederhanaan (simplicity), dan kompleksitas (complexity) telah diketahui dapat 

mempengaruhi respon emosional manusia di bidang seni visual dan psikologi [16]. 

Penelitian terhadap elemen desain warna dan bentuk sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti 

penelitian yang telah dilakukan oleh Abegaz pada tahun 2014 [17], penelitian yang dilakukan adalah 

menguji pengaruh penggunaan elemen desain warna dan bentuk terhadap emosi sebagai acuan dalam 

merancang antarmuka sebuah search engine dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan orang 

dewasa dalam menggunakan search engine. Elemen dasain warna yang digunakan dalam penelitian 

yang dilakukan Abegaz adalah warna merah dan biru, dan menggunakan karakteristik bentuk bulat 

(round), kekakuan (angular) dan keduanya. Hasil dari penelitian yang dilakukan Abegaz menunjukan 

bahwa warna biru lebih membangkitkan keadaan emosi positif dan merah membangkitkan keadaan 
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emosi negatif, untuk elemen desain bentuk hasil yang diperoleh adalah bentuk bulat (round) lebih 

membangkitkan keadaan emosi positif, bentuk kaku (angular) membangkitkan keadaan emosi negatif 

dan bentuk campuran lebih membangkitkan keadaan netral. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Plass dan rekan-rekan pada pelajar di German University[18]. 

Hasil dari penelitian yang dilakukannya menunjukan bahwa penerapan kombinasi elemen desain ke-

lompok warna hangat dan bentuk bulat (round) pada sebuah antarmuka multimedia learning dapat men-

imbulkan keadaan emosi positif bagi pengguna multimedia learning dan dampak dari dirasakannya 

emosi positif tersebut dapat mengurangi kesulitan tugas yang dirasakan dan meningkatkan motivasi 

tingkat pembelajaran.  

Kemudian penelitian berikutnya dilakukan oleh Kumi dan rekan-rekan terhadap 79 responden yang 

berasal dari salah satu universitas di Amerika [19]. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana penggunaan background warna khususnya warna biru dan kuning memberikan pengaruh 

terhadap proses pembelajaran melalui media komputer. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa 

penggunaan  background warna biru memberikan pengaruh yang positif dibandingkan dengan back-

ground  warna kuning. 

Beberapa penelitian yang disebutkan menggunakan instrumen pengukuran yang berbeda-beda sesuai 

dengan capaian atau hasil yang ingin didapatkan. Dalam penggunaan instrumen pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur bagaimana respon emosi terhadap elemen desain warna dan bentuk, 

penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh zimmermann dan rekan-rekan [20], Gable 

dan Harmon [21], Mahlke, M. Minge, dan M. Thüring [22]. Ketiga penelitian ini menggunakan intrumen 

Self-Assessment Manikin (SAM) Questionner dalam mengukur persepsi emosi responden terhadap rang-

sangan yang diberikan melalui media komputer. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap elemen desain warna dan bentuk, untuk 

mengetahui warna dan karekteristik bentuk yang dapat memberikan atau memunculkan keadaan emosi 

positif. Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi penggunaan 

elemen desain warna dan bentuk bagi perancangan antarmuka aplikasi yang mempertimbangkan aspek 

emosional yang akan dikembangkan dilingkungan Universitas Palangkaraya. 

II. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti empat tahap, yaitu perancangan penelitian, perancangan 

model, pengumpulan data, dan analisis data.Berikut adalah gambaran dari tahapan penelitian yang dil-

akukan. 

 
Gambar  1. Tahap-tahap penelitian 

 

Perancangan penelitian  

Tahap perancangan penelitian dilakukan studi literatur terhadap buku-buku dan penelitian-

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terhadap elemen desain warna dan bentuk. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan panduan tentang perancangan model warna dan bentuk yang akan 

digunakan sebagai model yang akan diukur atau dinilai. 

 

Perancangan model 

Perancangan Penelitian

Perancangan Model

Pengumpulan Data

Analisis Data



Seminar Riset Teknologi Informasi (SRITI) tahun 2016 

24 

Tahap perancangan model dilakukan untuk membuat model warna dan bentuk yang akan dijadikan 

stimulus bagi responden. Model yang dibuat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, warna saja, bentuk saja, 

dan campuran dari warna dan bentuk. 

a. Model warna 

Warna adalah spektrum tertentu yang dihasilkan oleh suatu cahaya sempurna. Suatu warna diten-

tukan dari panjang gelombang cahaya. Dari panjang glombang cahaya didapatkan tiga warna utama 

yaitu, Merah, Hijau, Biru atau yang disebut warna primer aditif. Dan warna primer subtraktif yaitu, 

magenta, cyan, dan kuning, merupakan warna yang dihasilkan dari pencampuran warna aditif [23]. 

Terdapat empat warna yang dipilih untuk dijadikan model yaitu, merah, hijau, biru dan kuning. 

Keempat warna ini merupakan kombinasi dari warna primer adiktif dan warna primer subtraktif dan 

merupakan warna yang dapat menimbulkan keadaan emosi tertentu [24]. Model warna juga dibuat 

dengan memecah warna menjadi beberapa gradasi (hue) warna, karena dimensi warna yaitu hue, 

saturation, brightness juga memiliki potensi untuk mempengaruhi emosi ketika melihat warna [25]. 

b. Model bentuk 

Bentuk adalah geometri dasar (dua dimensi) misalnya titik, garis, kurva, bidang (misal, persegi atau 

lingkaran), atau bisa pula diterangkan oleh benda padat (tiga dimensi) seperti kubus, atau bola. Dan 

memiliki karakteristik kebulatan (round) , kekakuan (Angular) , kesederhanaan (Simplicity) , dan 

kompleksitas  (Complexity) [26]. Model bentuk dibuat dengan menerapkan dua karakteristik dari 

bentuk yaitu, kebulatan (round) dan kekakuan (angular) dan juga dibuat model bentuk dengan 

menerapkan kombinasi dari kedua karakteristik tersebut. 

c. Model campuran 

Model campuran merupakan model yang dibuat dengan kombinasi elemen desain warna dan bentuk. 

Keempat warna yang dipilih yaitu, merah, hijau, biru, dan kuning, dikombinasikan dengan masing-

masing karakterisitik dari bentuk sehingga akan menghasilkan 12 model kombinasi warna dan 

bentuk. 

 

Pengumpulan data 

Tahap pengumpulan data dilakukan terhadap 41 orang mahasiswa semester dua angkatan 2015 

Jurusan Teknik Informatika Universitas Palangkaraya yang ditentukan dengan teknik simple random 

sampling. Responden terdiri dari21 orang laki-laiki dan 20 orang perempuan, rentang usia dari 18 - 21 

tahun. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan perangkat smartphone android 

sebagai media untuk menampilkan model-model warna dan bentuk dan menggunakan SAM Questionner 

sebagai alat atau instrumen untuk menilai bagaimana respon emosi terhadap model-model yang 

ditampilkan pada perangkat smartphone android. SAM Questioner adalah teknik penilaian bergambar 

non –verbal yang secara langsung mengukur kesenangan (pleasure), gairah (arousal), dan dominasi 

(dominance) terkait dengan reaksi afektif seseorang terhadap berbagai rangsangan, dengan 

menggunakan instrument pengukuran berorientasi gambar[27]. Pada penelitian ini secara khusus instru-

men SAM Questionner  hanya mengukur dimensi kesenangan (pleasure) dan instrumen bergambar yang 

digunakan adalah sebagai berukut : 

 

 
Gambar  2. Instrumen SAM Questioner untuk mengukur dimensi kesenangan (Pleasure) 

(Sumber: M. Bradley and P. J. Lang, “Measuring Emotion : the Self-Assessment Semantic Differential Manikin and the,”, 1994) 

 

Instrumen SAM Questioner yang digunakan berupa gambar ekspresi yang mewakili tingkat atau 

keadaaan emosi negative, netral dan positive dalam dimensi kesenangan (pleasure). Agar dapat dil-

akukan perhitungan setiap gambar diberikan nilai skala dari satu sampai lima, nilai satu diberikan untuk 

gambar dengan ekspresi wajah sangat cemberut (sangat negatif), nilai dua diberikan untuk gambar 

dengan ekspresi wajah cemberut (negatif), nilai tiga diberikan untuk gambar dengan ekspresi wajah 
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biasa (netral), nilai empat diberikan untuk gambar dengan ekspresi wajah gembira (positif), dan nilai 

lima diberikan untuk gambar dengan ekspresi wajah sangat gembira (sangat positif). 

Proses pengumpulan data dibagi kedalam tiga tahapan sebagai berikut : 

 

 
Gambar  3. Tahapan-tahapan dalam proses pengumpulan data 

 

Berdasarkan gambar 3 diatas tahapan yang berjalan didalam aplikasi yang dibuat adalah tahap satu 

dan tahap tiga, sedangkan tahap dua, yaitu pemberian rating emosi tidak dilakukan melalui aplikasi 

tetapi dilakukan dengan responden memberikan penilaian melalui kertas yang berisikan SAM Ques-

tioner. 

Tahap satu adalah tahap dimana model ditampilkan kepada responden, model ditampilkan dengan 

durasi selama 1000ms, durasi waktu tersebut cukup untuk dapat membangkitkan keadaan emosi re-

sponden baik disadari maupun tidak disadari [28]. Tahap dua adalah tahap dimana responden mem-

berikan penilaian berdasarkan keadaan emosi yang dirasakan setelah melihat model yang ditampilkan 

pada tahap satu, penilaian dilakukan dengan responden mengisi lembaran kertas SAM Questioner, satu 

lembaran SAM Questioner di peruntukan untuk satu model yang ditampilkan sebelumnya. Pemberian 

nilai rating menggunakan SAM Questioner dilakukan dengan responden memilih salah satu dari lima 

gambar yang terdapat pada SAM Questioner. Tahap tiga adalah tahap dimana responden kembali diminta 

untuk memperhatikan aplikasi yang sedang berjalan dan pada tahap ini aplikasi tidak menampilkan 

model, tetapi menampilkan layar berwarna putih atau blank screen selama 2000ms.Blank screen 

berwarna putih ini berfungsi untuk menetralisir  rangsangan yang diterima oleh mata setelah melihat 

model yang ditampilkan pada tahap satu. 

Setelah tahap tiga proses akan berulang kembali ke tahap satu namun pada tahap ini aplikasi akan 

menampilkan gambar model yang berbeda atau gambar model selanjutnya, gambar model kembali dit-

ampilkan dengan durasi 1000ms. Setelah itu berlanjut ketahap dua dimana responden memberikan 

penilaian terhadap model, kemudian berlanjut ketahap tiga dimana blank screen ditampilkan selama 

2000ms. Ketiga tahapan ini terus dijalankan berulang-ulang sampai semua gambar model ditampikan 

dan diberi penilaian oleh responden. 

 

Analisis data 

Tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan One-Way Anova untuk menganalisis dan men-

guji  perbandingan rata-rata yang didapatkan oleh masing-masing model warna dan bentuk. Dari nilai 

rata-rata yang didapatkan oleh masing-masing model akan dibandingkan dengan menggunakan One-

Way Anova kemudian dari hasil analisis perbandingan akan diketahui model warna dan bentuk mana 

yang memberikan pengaruh emosi yang positif atau negatif atau netral. 

III. HASIL  

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, kemudian dilakukan tahap analisis untuk masing-

masing model warna, model bentuk dan model campuran. 

 

A.  Analisis warna 

Dari gambar diagram diatasdiperoleh data nilai rerata masing-masing model warna. Dan hasil ana-

lisis yang dilakukan oleh one-way anova adalah warna merah diperoleh hasil rata-rata 4,0244 dan nilai 

standar deviasi 0,72415 dengan nilai minimun 3 dan maksimum 5. Warna Hijau diperoleh hasil rata-

rata 3,8780 dan nilai standar deviasi 0,92723 dengan nilai minimum 2 dan maksimum 5. Warna biru 
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diperoleh hasil rata-rata 4,0732 dan nilai standar deviasi 0,87722 dengan nilai minimun 2 dan maksi-

mum 5. Warna kuning diperoleh hasil rata-rata 2,9756 dan nilai standar deviasi 1,06037 dengan nilai 

minimum 1 dan maksimum 5. 

 

 
Gambar  4. Diagram hasil analisisOne-Way Anova terhadap model warna 

 

Kemudian dilakukan uji perbandingan rerata untuk mengetahui lebih jauh tentang nilai rerata yang 

memiliki perbedaan paling signifikan, dengan menggunakan post-hoc test LSD (least significant differ-

ence). Hasil uji LSD menunjukan bahwa perbedaan rata-rata nilai rating model warna yang signifikan 

terdapat pada model warna merah dan kuning, hijau dan kuning, biru dan kuning, kuning dan merah, 

hijau, biru. Nilai sig untuk warna merah dan kuning adalah sig(0,000) < 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa model warna merah dan kuning memiliki rata-rata nilai rating emosi yang berbeda. Begitu juga 

untuk model warna hijau dan biru terhadap model warna kuning, keduanya (hijau dan biru) memiliki 

nilai sig (0,000) < 0,05, sehingga dapat dikatakan juga bahwa model warna hijau dan biru memilki rata-

rata nilai rating emosi yang berbeda dari model warna kuning. Sedangkan untuk model warna merah, 

hijau dan biru tidak memiliki perbedaan rata-rata nilai rating emosi yang signifikan karena ketiganya 

memiliki nilai sig(0,465) > 0,05, sig(0,331) > 0,05 dan sig(0,808) > 0,05. 

    

B.  Analisis bentuk 

 
Gambar  5. Diagram hasil analisis One-Way Anova terhadap model bentuk 

 

Dari gambar diagram diatasdiperoleh data nilai rerata masing-masing model bentuk.Dan hasil ana-

lisis yang dilakukan oleh one-way anova adalahbentuk lancip(angular) diperoleh hasil rata-rata 3,3659 

dan nilai standar deviasi 0,88758 dengan nilai minimun 2 dan maksimum 5. Bentuk bulat (round) di-

peroleh hasil rata-rata 3,6098 dan nilai standar deviasi 0,83301 dengan nilai minimum 2 dan maksimum 

5. Bentuk campuran (angular and round) diperoleh hasil rata-rata 3,3415 dan nilai standar deviasi 

1,03947 dengan nilai minimum 1 dan maksimum 5. 

Dari hasil analisis One-Way ANOVA diketahui nilai F hitung sebesar (1,057) yang kemudian nilai ini 

dibandingkan dengan nilai F tabel(2;120;0,05) yang bernilai (3,07) maka ditemukan bahwa F hitung < F 

tabel dan perbadingan nilai sig (0,351) > 0,05 sehingga menyatakan bahwa ketiga model bentuk mem-

iliki rata-rata nilai rating emosi yang sama dan uji post-hoc test LSD tidak dapat dilakukan.  

 

C.  Analisis campuran 

Dari gambar diagram diatas diperoleh data nilai rerata masing-masing model campuran. Dan hasil 

analisis yang dilakukan oleh one-way anova adalahCampuran warna merah dan bentuk lancip (angular) 

diperoleh hasil rata-rata 3,5854 dan nilai standar deviasi 1,09489 dengan nilai minimun 1 dan maksi-

mum 5. Campuran warna merah dan bentuk bulat(round) diperoleh hasil rata-rata 3,6098 dan nilai 

standar deviasi 0,83301 dengan nilai minimun 2 dan maksimum 5. Campuran warna merah dan bentuk 
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campuran(angular and round) diperoleh hasil rata-rata 3,4634 dan nilai standar deviasi 1,02707 dengan 

nilai minimun 1 dan maksimum 5. 

Campuran warna hijau dan bentuk lancip (angular) diperoleh hasil rata-rata 3,7317 dan nilai standar 

deviasi 0,92262 dengan nilai minimum 2 dan maksimum 5. Campuran warna hijau dan bentuk bu-

lat(round) diperoleh hasil rata-rata 3,6585 dan nilai standar deviasi 0,82492 dengan nilai minimum 2 

dan maksimum 5. Campuran warna hijau dan bentuk campuran(angular and round) diperoleh hasil rata-

rata 3,5854 dan nilai standar deviasi 0,99939 dengan nilai minimum 2 dan maksimum 5. 

 

 
Gambar  6. Diagram hasil analisis One-Way Anova terhadap model campuran 

 

Campuran warna biru dan bentuk lancip (angular) diperoleh hasil rata-rata 3,7561 dan nilai standar 

deviasi 0.99450 dengan nilai minimun 1 dan maksimum 5. Campuran warna biru dan bentuk bu-

lat(round)diperoleh hasil rata-rata 3,8780 dan nilai standar deviasi 0.92723 dengan nilai minimun 1 dan 

maksimum 5. Campuran warna biru dan bentuk campuran(angular and round) diperoleh hasil rata-rata 

3,5854 dan nilai standar deviasi 1,02410 dengan nilai minimun 1 dan maksimum 5.  

Campuran warna kuning dan bentuk lancip (angular) diperoleh hasil rata-rata 2,9512 dan nilai 

standar deviasi 1,02350 dengan nilai minimun 1 dan maksimum 5. Campuran warna kuning dan bentuk 

bulat(round)diperoleh hasil rata-rata 3,0244 dan nilai standar deviasi 0.96145 dengan nilai minimun 1 

dan maksimum 5. Campuran warna kuning dan bentuk campuran (angular and round) diperoleh hasil 

rata-rata 3,0000 dan nilai standar deviasi 1,16190 dengan nilai minimun 1 dan maksimum 5. 

Hasil uji LSD menunjukan bahwa menunjukan bahwa perbedaan rata-rata nilai rating model campu-

ran yang signifikan terdapat pada semua jenis model campuran warna (merah, hijau, biru) dan bentuk 

sudut (lancip, bulat, campuran) terhadap campuran warna kuning dan bentuk (lancip, bulat, campuran).  

IV. PEMBAHASAN  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap model warna dapat diambil kesimpulan bahwa 

model warna merah, hijau dan biru memiliki potensi untuk menimbulkan keadaan emosi positif terhadap 

responden, dibuktikan dengan tidak ditemukannya perbedaan rata-rata yang signifikan dari ketiga model 

tersebut, namun jika dilihat dari capaian nilai rata-rata yang diperoleh, warna biru dengan rata-rata 

4,07372 (Positif) dan standar deviasi 0,87722 adalah yang paling efektif dalam memberikan pengaruh 

emosi positif terhadap responden diikuti dengan warna merah dengan rata-rata 4,0244 dan standar de-

viasi 0,72415. Sedangkan warna kuning cenderung memberikan pengaruh emosi negatif terhadap re-

sponden. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap model bentuk, kesimpulan yang diperoleh bahwa 

tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai rating emosi pada setiap model bentuk dan jika melihat nilai rata-

rata yang diperoleh maka model bentuk round dengan rata-rata 3,6098 memiliki potensi untuk mem-

berikan pengaruh positif bagi responden. Dari dari hasil analisis terlihat bahwa ketiga model bentuk 

cenderung memberikan pengaruh emosi netral, terlihat dari nilai rata-rata ketiganya berada pada rentang 

skala 3 sampai 4. 

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap model campuran dapat diambil kesimpulan bahwa model 

campuran warna biru dan bentuk sudut bulat memiliki potensi untuk menimbulkan keadaan emosi pos-

itif terhadap responden, dilihat dari capaian nilai rata-rata yang diperoleh, campuran warna biru dan 

bentuk sudut bulat dengan rata-rata 3,8780 meskipun dengan nilai standar deviasi 0,92723, Sedangkan 

campuran warna kuning dan semua bentuk sudut cenderung memberikan pengaruh emosi negatif ter-

hadap responden. 
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Hasil yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan memiliki keterkaitan dengan hasil yang 

didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sedikit perbedaan hasil respon emosi yang didapat-

kan disebabkan oleh perbedaan faktor yang dimiliki responden seperti faktor usia, jenis kelamin dan 

budaya. 

Namun secara garis besar dapat dilihat bahwa keterkaitan penelitian sama-sama menujukan bahwa 

penggunaan elemen desain warna dan bentuk tertentu dapat membangkitkan keadaan emosi positif da-

lam diri seseorang. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengujian respon emosi terhadap rangsangan yang diterima dari elemen desain warna dan bentuk 

dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen SAM Questionner. Pengujian elemen desain warna 

merah, hijau, biru dan kuning menunjukan bahwa warna merah, hijau, dan biru dapat membangkitkan 

keadaan emosi positif, terutama warna biru sedangkan warna kuning lebih membangkitkan keadaan 

emosi negatif, dan untuk elemen desain bentuk, karakteristik bentuk bulat (round) mampu untuk mem-

bangkitkan keadaan emosi positif walaupun penerepan bentuk saja tidak terlalu memperlihatkan hasil 

yang signifikan dalam mempengaruhi keadaan emosi, dan hasil dari kombinasi warna biru dan karak-

teristik bentuk bulat (raound) lebih meningkatkan potensi elemen desain bentuk dalam membangkitkan 

keadaan emosi positif.  

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendesain sebuah 

antarmuka aplikasi yang memperhatikan aspek emosional pada pengembangan aplikasi dilingkungan 

Universitas Palangkaraya khususnya Jurusan Teknik Informatika. 
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